
 

Postní doba 
Křížové cesty: neděle - Volenice a Stř. Hošticích půl hodiny přede mší 
                        úterý –  Katovice v 16:20 přede mší sv. 
 

Pořad bohoslužeb Svatého týdne 2022 
               sobota 9.4.   - žehnání ratolestí 15:00 Kraselov 
 Květná neděle 10.4.   - žehnání ratolestí, zahájení Svatého týdne 

– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice             
úterý    12.4. – 17:00 – Katovice v 16:20 křížová cesta 

              středa  13.4. – 14:00 – Volenice v 13:30 křížová cesta 
   Zelený čtvrtek  14.4. – 15:00 Volenice  
                                       17:00 Katovice + modlitba v Getsemanské zahr. 
  Velký pátek       15.4. – Katovice od 9:00 křížová cesta  
                                      13:00 Střelské Hoštice v 12:30 křížová cesta 
                                      15:00 Volenice v 14:20 křížová cesta 
                                      17:00 Katovice  
Bílá sobota 16.4.   –   Katovice 9:00 - 10:00 soukromá adorace u Božího hrobu  
                         21:00 Katovice – vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání, 
                              vrchol církevního roku, křestní bohoslužba (svíce) 
                              zváni jsou všichni věřící sdružených farností  
Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 17.4.  

– mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Volenice, 11:30 Střelské Hoštice  

Pondělí velikonoční 18.4. - mše svaté 8:30 Katovice, 10:00 Kraselov 
 

Mše svaté a bohoslužby 
So.  9.4. – 23.4. – 14. 5. - 28.5. - 15:00 Kraselov u sv. Vavřince 
Od 11.6. každou sobotu od 15:00 Kraselov u sv. Anny 
Út. 19.4.  –  17: 00 Katovice - vzpomínka na 77. výročí smrti P.J. Jílka   
Ne.  1.5.  –  8:30 poutní mše sv. k patronům farnosti v Katovicích 
                                             svátek sv. Filipa a Jakuba  
Ne. 8.5.  –  Den matek            (Ne. 19.6.  –  Den otců) 
Ne. 5.6.  –    slavnost Seslání Ducha Svatého        
Pá. 10.6.  –  Noc kostelů  
Ne. 12.6.  –    slavnost Nejsvětější Trojice 
Ne. 19.6.  –    Katovice - slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo  

 
 
 

Zpravodaj 
Katolické farní charity a farností 

Katovice, Střelské Hoštice a Volenice 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Válka je šílenství. 
Přestaňte! 
papež František 

 
 

1.číslo roku 2022 
 

  



 

Duchovní slovo 
         

                Milí čtenáři 'Katovického farního zpravodaje', u nás v Evropě    
jsme ještě před pár dny žili ve světě, který byl relativně jistý                   
a přehledný. Většina z nás věděla s relativní jistou, co bude dělat dnes 
večer, o příštím víkendu, na co se může těšit příští léto či zimu.                                           
Byť život s koronavirem toto všechno rozechvěl. Možná i toto období, 
kdy se celý svět podřídil opatřením a omezením osobních svobod          
 s nadějí, že bude malý, mocný, neviditelný nepřítel přemožen, nás 
připravovalo na situaci, kterou si nikdo nedokázal představit ani             
v nejhorším snu. V Evropě, tak hrdé na téměř 80 let života v míru,  
jeden suverénní stát napadl druhý, a ve chvíli, kdy tento pozdrav píšu, 
 je téměř 2 000 000 lidí na útěku před hrůzami války. Ti nevědí, kde 
dnes hlavu složí, kdy a zda se vrátí do milované vlasti, jestli někdy uvidí 
své manžele, syny a otce, kteří brání se zbraní v ruce přepadenou vlast. 
Pro ně teď žádné jistoty neplatí, zůstává jen víra, naděje a láska.       
Moji milí nebojme se s láskou otevřít svá srdce k pomoci a přijetí           
a pomozme těm, kteří prožili hrůzy pro nás nepředstavitelné, vrátit onu 
víru, naději a lásku, neboť víra bez skutků (činné lásky - caritas)  
je marná, jak připomíná sv. Jakub starší ve svém listě.                                                                                    
S vědomím, že radostného dárce miluje Bůh, Vám moji milí přátelé 
přeji požehnané Velikonoce a Vám i všem Vašim žehnám. 

                                        Váš Pater Miroslav Šašek, farní vikář 
 

Pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině 
 

        Po agresivním napadení Ukrajiny Ruskem, jsme byli všichni velmi 
zaskočeni. První reakce byly jasné. Snaha pomoci: finančně, potřebnými 
věcmi i osobním nasazením (charitativní sbírky, sbírky v kostelích, 
neziskových organizacích, obcích, …). Teď je potřeba lidem, kteří 
proudí z Ukrajiny a hledají pomoc, najít ubytování. Proto jsme se ve 
farnosti i v charitě rozhodli nabídnout čtyři místa na katovické faře. 
Cítíme to jako naši křesťanskou povinnost. Doufáme, že i v budoucnu 
nás v této snaze pomoci podpoříte.                  Za FCH Miroslav Čapek 

 

Více informací na stránkách naší charity: www.katovice.charita.cz 

Tříkrálová sbírka 2022 
V letošní tříkrálové sbírce jsme opět zvolili z opatrnosti sbírku v obchodech, 
obcích, kostelech a kaplích. Díky za odvážné koledování v Sedle, 
Kladrubech a Zvotokách. Celkem se vybralo 94 614 Kč. Probíhala také 
online sbírka, ve které se vybralo 3 200 Kč, což je dohromady celkem  
97 814 Kč. Všem štědrým, ochotným a obětavým lidem patří velký dík  
a vyprošujeme jim Boží požehnání a hojnost božích milostí. 
 

Setkání před Velikonocemi 
 

  V sobotu 2. dubna se mělo uskutečnit setkání před Velikonocemi.  
 Bohužel jsme se po domluvě s našimi duchovními rozhodli opět 
 přesunout  na příznivější čas (podzim?). Pater Dvořák s paterem Šaškem  
 jsou ochotni  dojet za všemi, kteří budete chtít přijmout v postní době 
před  Velikonocemi svátost smíření, eucharistie nebo pomazání 
nemocných.  Můžete kontaktovat přímo je, nebo to řekněte členům naší 
charity a my rádi zprostředkujeme setkání s našimi duchovními.   
   Samozřejmě nás mrzí, že se nebudeme moci setkat společně,  
 ale rozumíme obavám, které v těchto nelehkých dnech panují. 
     Myslíme na vás všechny a děkujeme za naše staré a nemocné. 
 Modlíme se za vás.         
 Kontakty: P. Roman Dvořák 605 885 789 
                  P. Miroslav Šašek 731 402 903   Za FCH Katovice M. Čapek 
 

  Kalendář akcí v Centru P. J. Jílka jaro 2022 
sobota 14.5. – pouť rodin do Prahy na Břevnov a Bílou horu. Prosíme, 
kdo by chtěl jet, aby se nahlásil členům charity, nebo v zákristiích našich 
kostelů. Cena bude kolem 500 Kč.  
úterý 10.5. – setkání členů a příznivců živého růžence a Kruciáty od 18h. 

červen – Jíkův pohár     
Charita pro Ukrajinu 

Sbírka Charita pro Ukrajinu probíhá dál, a to nejenom cestou bezh. darů 
(č.ú. 55660022/0800, VS 104), ale nově byla rozšířena i o formu kasiček. 
Kasičky můžete nalézt na obecních úřadech v obcích Horní Poříčí, 
Kalenice, Katovice, Novosedly, Pracejovice, Střelské Hoštice, 
Štěchovice, Volenice a Zvotoky. Svou sbírkovou kasičku má také 
Základní škola a lékárna U Andělů  v Katovicích. Rozhodnete-li se touto 
cestou zapojit, děkujeme Vám jménem všech, jimž je Vaše pomoc v této 
těžké době určená.             PhDr. Jitka Stropnická  fundraiserka / PR pracovnice 


